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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Хиландарска 1, 74000 Добој, тел: 053/227-560 тел/факс: 053/227-560, е-mail: gik@doboj.gov.ba

На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 15. Пословника о раду ГИК-е и
Одлуке о расписивању и одржавању Општих избора 2022. године, број 05-1-07-1-613-1/22 од
04.05.2022. године, Градска изборна комисија Добој је на 7. сједници, одржаној дана
20.05.2022. године, д о н и ј е л а

П Л А Н
о роковима и редослиједу изборних активности за Опште изборе у Босни и

Херцеговини који ће се одржати у недјељу 2.октобра 2022. године

Овим планом утврђују се рокови и редослијед активности за Опште изборе који ће се
одржати у недјељу 02.октобра 2022. године.

РБ
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ЗАКОНСКИ

ОСНОВ

ОРГАН ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ РОКОВИ

1 Резервни списак
кандидата

Објављивање огласа ради
сачињавања резервног списка

Члан 10 став (17) .
Правилника
о утврђивању
квалификација и
поступку
именовања чланова
бирачких одбора

ГИК 14.05.2022.

2 Израда и
доношење Плана
излагања
привременог
извода из
Централног
бирачког списка
за редовне бираче

- одређивање мјеста (локација)
на којим ће бити изложен
привремени Извод из ЦБС,
- обавјештавање о временском
периоду у којем ће бити
изложен привремени извод из
ЦБС (у средствима јавног
информисања),
- обавјештење бирача о
потреби провјере личних
података у изводима из ЦБС (у
средствима јавног
информисања),
Достваљање плана Централној
изборној комисија БиХ.

- члан 3.1 став (3) и
3.11 Изборног
закона БиХ и
- члан 16.17.и 18.
Правилника о
употреби и изради
извода из
Централног
бирачког списка

ГИК

Центар за бирачки
списак

30.05.2022.
(125 дана прије
дана одржавања
избора)

-Период излагања
oд 03.06. до
04.07. 2022.
(од 120-ог до 90-ог
дана прије дана
одржавања избора)
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3 Промјена у

евиденцијама
расељених лица

- Обавјештење о роковима за
подношење захтјева за
одређивање или промјену
бирачке опције за расељена
лица ( у средствима јавног
информисања ),

- Пријем и обрада захтјева
расељених лица за одређивање
или промјену бирачке опције

- члан 3.9. став 5. а
у вези са 20.8
Изборног закона
БиХ и члан 4. 11. и
12. Правилника о
употреби и изради
извода из
Централног
бирачког списка

- ГИК

- Центар за
бирачки списак

до 18.07.2022.
(најкасније 75 дана
прије дана
одржавања избора)

4 Извод из
коначног
Централног
бирачког списка
за бираче који су
везани за своје
домове због
старости, болести
или
инвалидитета.
План обилска
бирача и достава
плана ЦИК-у
БИХ.

Захтјев надлежним органима за
достављање података о
наведеним лицима

- члан 3.14 став (1)
тачка А Изборног
закона БиХ и
- члан 19.
Правилника о
употреби и изради
извода из
Централног
бирачког списка

ГИК

Центар за бирачки
списак

23.08.2022.
(40 дана прије дана
одржавања избора)

12.09.2022.
(20 дана прије дана
одржавања избора)

5 Извод из
коначног
Централног
бирачког списка
за затворенике
или бираче који
су везани за
установе
План обилска

бирача и достава
плана ЦИК-у
БИХ.

Захтјев надлежним органима за
достављање података о
наведеним лицима

- члан 3.14 став (1)
тачка Б Изборног
закона БиХ и
- члан 20.
Правилника о
употреби и изради
извода из
Централног
бирачког списка

ГИК

Центар за бирачки
списак

23.08.2022.
(40 дана прије дана
одржавања избора)

12.09.2022.
(20 дана прије дана
одржавања избора)

6 Прелиминарно
одређивање
бирачких мјеста

- додјељивање насељених
мјеста бирачким мјестима
према броју бирача

Члан 5.1 став 2.
Изборног закона
БиХ

- ГИК
- до 24.07. 2022.

7 Прелиминарно
одређивање
локација бирачких
мјеста

- утврђивање потенцијалних
локација за редовна и друга
бирачка мјеста,

- Обавити разговор са
власницима и корисницима
планираних локација и
договорити услове коришћења,

- Обилазак свих локација и
санирање одређених
недостатака и опремање
бирачких мјеста

- Члан 5.1 став 2.
Изборног закона
БиХ

- ГИК - до 24.07. 2022.
(најкасније 65 дана
прије дана
одржавања избора)
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8 - Коначно

одређивање
бирачких мјеста

- Одлуку о одређивању
бирачких мјеста доставити
ЦИК БиХ, политичким
субјектима

- Достављање одлуке јавним
медијима и политичким
странкама,

- Штампање плаката са
информацијом о броју, врсти и
локацијама бирачких мјеста и
њихова дистрибуција на читаво
подручје општине

- Члан 5.1 став 5
Изборног закона БиХ - ГИК - до 29.07.2022.

9 - Објављивање
локација бирачких
мјеста

- Достављање одлуке јавним
медијима и политичким
странкама,

- Штампање плаката са
информацијом о броју, врсти и
локацијама бирачких мјеста и
њихова дистрибуција на читаво
подручје града.

- Члан 5.1 став 5
Изборног закона БиХ

- ГИК - до 17.09.2022.

10
Именовање
чланова и
замјеника
чланова бирачких
одбора,
Сачињавање
резервног списка
кандидата

- Утврдити број чланова
бирачког одбора за свако
бирачко мјесто зависно од
броја бирача на том БМ,

- Обавијестити овјерене
политичке субјекте да
присудтвују додјели мјеста у
бирачком одбору

- достављање приједлога
кандидата за чланове бирачких
одбора од стране политичких
странака

- Извршити коначну селекцију
свих кандидата и донијети
Одлуку о именовању чланова
бирачких одбора и доставити
је ЦИК БиХ

- Члан 2.19 став (1)
и (2) Изборног
закона
- члан 3. тачка 1. и
тачка 2. Правилника
о утврђивању
квалификација и
поступку
именовања чланова
бирачких одбора

- Члан 2.19 став 9.
Изборног закона
БиХ

- Члан 2.19 став 10.
Изборног закона
БиХ

- Члан 2.19 став 3.
Изборног закона
БиХ

- ГИК

- ГИК

- ГИК

- ГИК

- до 02.08.2022.

- до 09. 08.2022.

(најкасније 60 дана
прије дана
одржавања избора)

7 дана након
извршене додјеле
мјеста у бирачким
одборима

до 02.09.2022.
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11 Обука чланова и

замјеника
чланова бирачких
одбора и
кандидата са
резервног списка

- Направити план обуке
предсједника и чланова
бирачких одбора, као и
њихових замјеника,

- Одредити чланове ГИК-е који
ће вршити обуку чланова БО,
-Обавијестити чланове
бирачких одбора о датуму,
мјесту и времену одржавања
обуке,

- Провјера знања и уручивање
цертификата
- Одржати састанак са
Предсједницима БО и давање
смјерница и упустава
непосредно пред изборе.
- Одлука о висини накнаде за
свој рад у бирачком одбору
предсједнику,члановима и
њиховим замјеницима

- Члан 2.13 став (1)
Тачка 3. и члан
18.19.20. Правилника
о утврђивању
квалификација и
поступку именовања
чланова бирачких
одбора

- ГИК - до 30.08.2022.

- Најкасније у
периоду од
02.09.2022. до
25.09.2022.

12 Организовање
пријема,
складиштења и
обезбјеђивање
изборног
материјала

- Уређење локације за
складиштење изборног
материјала,

- Направити план пријема
изборног материјала, задужити
чланове ГИК-е који ће примити
материјале,

- Ангажовање лица за истовар
и утовар изборног материјала,

- Послати обавjeштење
полицији о локацији складишта
ГИК-е са захтјевом за
обезбјеђење

- ГИК

- Одмах по
добијању Плана
дистрибуције
изборног
материјала од
стране ЦИК БиХ

13 Акредитација
посматрача

- Пријем захтјева за
акредитацију и провјера листа
са именима и ЈМБ
предложених посматрача
политичких странака,
коалиција и независних
кандидата,

- Одлучивање по захтјевима за
акредитацију посматрачима и
састављање спискова
акредитованих посматрача по
бирачким мјестима

- Члан 17.7
Изборног закона
БиХ

- ГИК

- ГИК

- рок је до
16.09.2022.
( 15 дана прије
дана избора)

- 10 дана од дана
подношења
захтјева

14 Дистрибуција
комплетног
изборног
материјала
бирачким
одборима

- Направити план дистрибуције
по бирачким мјестима,

- обавијестити предсједнике БО
о датуму, мјесту и времену
преузимања изборног
материјала, и преузимање
изборног материјала

- обавијестити полицију о
плану дистрибуције изборног
материјала и локацијама гдје се
налази изборни материјал ради
обезбјеђења

- Члан 2.13 став 1.
тачка 4. и 5.3 став
1.
Изборног закона
БиХ

- План
дистрибуције
изборног
материјала

- члан 5.3. став 3.
Изборног закона
БиХ

- ГИК

- ГИК
- предсједници
бирачких одбора

- ГИК

- најкасније до
30.09.2022.

- најкасније 12
сати прије
отварања
бирачких мјеста.
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15 Дан одржавања

избора
- Утврдити да ли су сва
бирачка мјеста отворена на
вријеме,

- Редовно комуницирање са
предсједницима БО ради
подношења извјештаја о броју
бирача који су изашли на
изборе,

- Достављање извјештаја о
броју и стању на бирачким
мјестима ЦИК БиХ,

- Обилазак бирачких мјеста и
рјешавање ев. проблема који се
могу појавити

- Одлучивање по евентуалним
приговорима и жалбама
грађана и политичких странака,
коалиција и независних
кандидата

- Члан 5.9

- Члан 6.4 и 6.5
Изборног закона
БиХ

-ГИК

- ГИК као
првостепени
орган за
одлучивање по
приговору или
жалби

- 02.10.2022.
године

16 Пријем изборног
материјала од
стране бирачких
одбора и вршење
примопредаје

- Пријем и провјера да ли је
бирачки одбор доставио сав
изборни материјал ГИК и
преузимање образаца са
резултатима бројања гласова
по бирачким мјестима путем
примопредајног обрасца БО-
ИК

- Члан 5.26 став 1.
Изборног закона
БиХ
- Члан 12.
Правилника о
спровођења избора
у БиХ

- Бирачки одбор и
ГИК

- најкасније 12
часова након
затварања
бирачког мјеста
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17 Прелиминарни
изборни резултати

Први непотпуни
прелиминарни
резултати,

Други непотпуни
прелиминарни
изборни резултати

Обједињени
изборни резултати

- Уношење резултата гласања
са сваког бирачког мјеста у
ЈИИС апликацију и
обједињавање збирних
резултата гласања за све органе
на нивоу општине

- Састављање записника који се
подноси ЦИК БИХ

- Члан 5.27 став 1..
Изборног закона
БиХ
-члан 57.
Правилника о
провођења избора у
БиХ,

- члан 58. Став (1)
Правилника о
провођењу избора у
БиХ

- ГИК

- контролори
Центра за
правилно
обједињавање
резултата на
нивоу општине

- ГИК

- Одмах по
преузимању
документације и
материјала од
бирачких одбора,
најкасније до
11:00 часова
03.10. 2022.

- Најкасније до
19:00 часова
03.10. 2022.

18 Складиштење
враћеног изборног
материјала и
његово
обезбјеђење до
преузимања од
стране ЦИК БиХ

- ГИК и
Полицијска
станица

- до преузимања
изборног
материјала од
стране ЦИК БиХ.

19 Јавно излагање
обједињених
изборних
резултата гласања
на нивоу града

- Излагање одговарајуће копије
записника на огласној табли
Градске управе и уручивање
копија акредитованим
посматрачима рада ГИК-а

- Члан 5.27 став 2.
Изборног закона
БиХ

- ГИК - најкасније 24
сата након
затварања
бирачких мјеста

20 Достављање
изборног
материјала у ЦИК
БиХ

- Изборни материјал са
резултатима гласања доставити
у ЦИК БиХ.

- најкасније 24
сата након
затварања
бирачких мјеста

Број: 01-031-1-17/22 ПРЕДСЈЕДНИК ГИК-е
Датум: 20.05.2022.г Ненад Палексић, дипл.правник


